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Resumo 
 
A UFPR está posicionada no 5o lugar dentre as IES públicas do país no que 
concerne à oferta de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com conceitos 
entre 5 e 7. Tem figurado entre as 10 mais importantes universidades 
brasileiras na última década, aparecendo durante anos seguidos entre as mil 
instituições de ensino superior mais importantes do mundo. Trata-se de uma 
instituição de ensino superior com perspectiva multifocal e que apresenta 
internacionalização consolidada em vários campos do conhecimento, 
destacando-se principalmente os da Química, Bioquímica e da Engenharia de 
Bioprocessos. Todavia, tal destaque também se faz notar no âmbito dos cursos 
de Pós-Graduação em Direito, Letras, Educação, Educação Física, Física, 
Ecologia e Conservação, isto sem falar nos cursos com conceitos 5 e 4, nos 
quais certas áreas de investigação assumem relevo nacional e 
internacionalmente. Este último aspecto toma grande relevância na UFPR 
posto que também comprova o enorme potencial de desenvolvimento futuro 
da instituição, tendo em vista a intensificação da internacionalização do ensino, 
da pesquisa-inovação e extensão-cultura. Aproveitando a oportunidade 
oferecida pelo PRINT para alavancar, de forma institucional, a 
internacionalização da pesquisa e da Pós-Graduação, a UFPR construiu, de 
forma democrática e capilarizada, o Projeto PRINT-UFPR. O projeto está 
estruturado em 5 grandes Áreas Temáticas alicerçadas em 16 subprojetos que 
refletem completa coerência e consonância com o escopo das áreas temáticas 
e com os campos do conhecimento nos quais a universidade possui excelência 
comprovada ou em vias de consolidação. Neste contexto, a associação entre 
o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Plano Institucional de 
Internacionalização (PII) da UFPR forma o esteio para o desenvolvimento de 
projetos, ações e estratégias que asseguram a produção crescente do 
conhecimento em bases institucionais mais sólidas e promissoras. Este projeto 
encerra, ao mesmo tempo, tanto a possibilidade da intensificação da 
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internacionalização já em curso, quanto o enorme potencial futuro com 
envolvimento de instituições públicas e privadas, especialmente ao 
implementar as perspectivas do Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e 
Inovação brasileiro. 
   
 
UFPR – Breve Histórico e reconhecimento acadêmico 
 
Fundada em 1912 a UFPR – Universidade Federal do Paraná – é considerada 
a mais antiga instituição universitária do Brasil. Desde o início de suas 
atividades, a UFPR se posicionou e se manteve no patamar de uma das mais 
conceituadas universidades do país, destacando-se sobremaneira tanto 
nacional quanto internacionalmente no campo da engenharia/tecnologia, da 
química e bioquímica, da saúde humana e animal, da biologia e do meio 
ambiente, do direito e das letras, como será possível constatar ao longo deste 
documento. No ensino de Graduação e de Pós-Graduação, na pesquisa, 
extensão e cultura, a UFPR se encontra numa posição privilegiada dentre as 
instituições de ensino superior brasileiras, com considerável reconhecimento 
internacional. 
Trata-se de uma instituição caracterizada como multifocal no que concerne às 
suas áreas de atuação nos campos do conhecimento científico, fato derivado 
de sua característica maior, que é a produção do conhecimento e formação de 
recursos humanos. A despeito de se caracterizar por um leque variado de 
campos do conhecimento e de competências profissionais, entrementes 
algumas áreas acabaram por adquirir mais destaque do que outras, em 
decorrência do dinamismo de suas trajetórias, como se verá a seguir. 
Estruturada atualmente em diversos campi universitários, a UFPR está 
presente nas seguintes localidades: Curitiba, Matinhos, Pontal do Paraná, 
Palotina, Toledo, Jandaia do Sul, Piraquara, Marisol e Rio Negro. Contudo, a 
atuação da UFPR vai além do Estado do Paraná e do Brasil, pois suas 
atividades acadêmicas tanto atraem estudantes, pesquisadores e profissionais 
brasileiros e estrangeiros, quanto promovem impactos no trabalho conjunto 
com equipes internacionais na produção do conhecimento. 
A UFPR é uma das maiores universidades brasileiras e conta na atualidade 
com 56.035 estudantes, dos quais 40.591 são estudantes de Graduação, 
9.126 são estudantes de Pós-Graduação stricto sensu e 6.318 de Pós-
Graduação lato sensu. O conjunto de docentes soma 2570; destes, cerca de 
79% (2030) possui o título de doutor, e cerca de 20% destes (387) são 
detentores de bolsa pesquisador do CNPQ e/ou da Fundação Araucária de 
Pesquisa do Paraná. O total do corpo técnico-administrativo forma um conjunto 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

	

	

Rua Dr. Faivre, 405, Ed. D. Pedro II, 1.º andar - CEP: 80.060-140 - Curitiba - PR 
Tel.: (41) 3360-5405 - Fax: (41) 3360-5113 - www.prppg.ufpr.br	

de 1945 servidores, sendo que 20% deles possui formação de Mestrado e/ou 
Doutorado e outra parcela (38%) possui titulo de especialista em suas áreas 
de atuação, atuando no suporte ao desempenho das atividades-fim da 
universidade. Do total de servidores, aproximadamente 84% possui formação 
superior, o que denota boa preparação dos quadros da UFPR para as suas 
atividades.  
Ao longo de sua história, a UFPR tem atuado decisivamente no 
desenvolvimento da sociedade e da economia regional e nacional, com 
reflexos no exterior. A UFPR tem formado com qualidade importante 
contingente de profissionais e intelectuais, com inserções diferenciadas em 
instituições públicas, privadas, mistas e do terceiro setor. Sua capacidade de 
formação de pessoal de alta qualificação tem se intensificado nas últimas 
décadas, especialmente com a criação e oferta de cursos de Mestrado e 
Doutorado avaliados e reconhecidos pela CAPES (87 programas stricto sensu 
em 2018), assim como por meio de parcerias diversas com importantes 
instituições internacionais.  
No plano internacional a atratividade da UFPR se faz notar de diferentes 
maneiras e ações. Destacamos, por exemplo, a recente visita à instituição de 
24 embaixadores de países da União Europeia (Reino Unido, Alemanha, 
França, Suécia, Noruega, Itália, Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Portugal, 
Grécia, Romênia, Bulgária, Áustria, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, 
Eslovênia, Finlândia, Irlanda, Luxemburgo, Romênia e Lituânia) na perspectiva 
de intensificar e/ou abrir parcerias acadêmicas e empresariais entre a UFPR e 
seus países. Nas palavras do Embaixador da União Europeia para o Brasil, 
João Gomes Cravinho, e do Ministro Conselheiro e Chefe de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da União Europeia, Alejandro Zurita, também presentes 
aos seminários sobre ciência, tecnologia e relações internacionais organizados 
pela Coordenação de Pesquisa da UFPR e pela Agência UFPR Internacional, 
o Brasil foi identificado como parceiro estratégico para as relações comerciais 
e acadêmicas com a União Europeia, destacando-se a UFPR no campo 
acadêmico, científico e tecnológico no Estado do Paraná. 
No momento atual, no qual o processo de globalização da produção do 
conhecimento desafia as instituições a uma maior, permanente e simultânea 
interação internacional, urge implementar estratégias e ações visando a 
intensificação da cooperação e intercâmbio com instituições congêneres no 
Brasil e no mundo. Assim é que a aprovação do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI-UFPR/2017) e do Plano Institucional de Internacionalização 
(PII-UFPR, 2018), elaborado em plena consonância com aquele, possibilitam 
vislumbrar um futuro próximo de pleno êxito nas atividades fins da instituição 
em interação com grupos e instituições de alta relevância no exterior. Neste 
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contexto, entende-se que a institucionalização da internacionalização via 
Programa CAPES-PRINT se configura numa excelente oportunidade para a 
ciência brasileira. Para a UFPR ele constitui, de maneira especial, uma ótima 
chance para a consolidação de processos em curso e para a ampliação da 
dimensão internacional de suas ações. 
 
 
A consolidação da excelência acadêmico-científica na UFPR  
 
A excelência da UFPR encontra-se comprovada no reconhecimento pela 
CAPES, que atestou a dimensão internacional e a alta qualidade de 11 dos 
seus 87 programas de Pós-Graduação stricto sensu. Aos três programas 
stricto sensu que obtiveram nota 7 na última avaliação quadrienal dos PPGs 
brasileiros (Química, Bioquímica e Engenharia de Bioprocessos), somam-se 
os outros oito com nota 6 (Direito, Geografia, Educação, Física, Educação 
Física, Letras, Desenvolvimento Econômico, Ecologia e Conservação). Isto 
reforça a qualidade da formação associada à pesquisa e produção do 
conhecimento no âmbito da UFPR. 
O potencial de avanços da Pós-Graduação stricto sensu da UFPR está 
consubstanciado no elevado número de programas que obtiveram nota 5 ou 
superior na última avaliação: são 37 programas em diferenciadas áreas do 
conhecimento. Para receber este conceito os programas já comprovaram não 
somente a consolidação da produção do conhecimento reconhecida nas suas 
próprias áreas, mas apresentam também inserção oficial no âmbito da 
internacionalização, aspecto que lhes confere atuação com grupos e 
instituições congêneres no estrangeiro. Na primeira alteração do Edital 
CAPES-PRINT, em 30 de janeiro 2018, foram também inseridos no Programa 
os cursos com nota 4, que representam mestrados já consolidados e/ou 
também doutorados em consolidação. A UFPR possui, atualmente, 31 
programas com esse conceito que, somados aos programas com nota 5, 
totalizam 59 programas. Esses totais evidenciam um elevado número de 
programas stricto sensu na instituição, e constatam seu enorme potencial no 
que concerne à intensificação da excelência de sua pesquisa e Pós-
Graduação em futuro próximo.  
No cenário Nacional, a UFPR apresenta-se como uma das maiores instituições 
no que se refere ao número de programas e está entre as 5 maiores 
universidades do país. Neste contexto, ao considerar o número de programas 
de nota 4 ou superior, a UFPR ocupa a 6ª posição no cenário Nacional. 
Quando se consideram apenas os cursos com nota 5 ou superior, a UFPR é a 
5ª maior no conjunto das Instituições Federais de Ensino Superior. Tais 
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indicadores evidenciam a relevância da instituição para a excelência em 
pesquisa e Pós-Graduação no país. Essa excelência não tem sido marcada 
apenas pelo número de cursos, mas também pela crescente produção 
intelectual experimentada nos últimos anos. A figura abaixo (Figura 1) aponta 
para um crescimento contínuo das publicações da UFPR (artigos, revisões, 
revisão de livros e capítulos em livros) com impacto na Web of Science desde 
2000.  
 
É notória a consistência do crescimento da instituição não apenas nos volumes 
de itens de pesquisa publicados internacionalmente, mas também nos 
impactos dessas publicações. Os dados da Web of Science indicam que as 
citações às publicações dos artigos da UFPR são elevadas e têm sido 
sustentadas de forma crescente. Entre 2007-2017 o crescimento foi de 211%. 
Conforme a figura 2, observa-se que a UFPR não apresenta apenas um 
crescente número de publicações, mas que estas têm sido internacionalmente 
citadas: entre 2013-2017, as 7518 publicações (Figura 2 - painel superior 
esquerdo) somaram 25970 citações (Figura 2 - painel superior direito), que 
resultaram em uma série história de 3.45 - 3.50 citações por publicação. Esses 
indicativos apontam mais uma vez o compromisso contínuo da UFPR em 
produzir ciência de qualidade e de forma internacionalizada. 
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Citações das Publicações por ano 

 
Somatória das citações recebidas 

por ano 
 

Figura 1 – Evolução histórica do número de publicações (painel superior 
esquerdo), Publicações e somatório de citações (painel superior direito), 
citações das publicações por ano (painel inferior esquerdo) e Somatório das 
citações recebidas por ano (painel inferior direito) da UFPR entre 2011 e 2017. 
Fonte: Web of Science, Abril de 2018. 
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Figura 2 – Número total de papers (painel superior), total de citações (painel 
intermediário) e total de citações por paper (painel inferior). 
Fonte: Web of Science Maio, 2018. 
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infraestrutura de laboratórios, salas-de aulas, auditórios, frota de veículos, 
tecnologia e ampliação do contingente de recursos humanos, há inúmeros 
desafios a serem enfrentados devido à expansão da pesquisa e da Pós-
Graduação.  
Com a criação da Agência de Inovação UFPR em 2014, órgão que deu 
sequência a uma série de atividades de inovação que vinham sendo realizadas 
na instituição, a inovação não somente se tornou um fato institucional, mas foi 
definitivamente promovida a tema de alta prioridade na UFPR. No seu espectro 
de ação tomam destaque ações visando favorecer depósitos de patentes 
internacionais, na intenção de ampliar o escopo territorial de proteção 
intelectual e dos resultados das pesquisas institucionais, bem como na busca 
por parceiros para licenciamento e transferência de tecnologia. No momento, 
vários contatos têm sido feitos no sentido de viabilizar os depósitos 
internacionais, inclusive por meio do estabelecimento de parcerias para 
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos, tais como o 
desenvolvimento de novos medicamentos e produtos para o agronegócio. A 
fim de aperfeiçoar os processos internos de depósito de patentes e 
potencializar as tecnologias que irão ao mercado, a Agência de Inovação da 
UFPR estabeleceu medidas operacionais visando otimizar seu portfolio de 
patentes disponíveis para o setor produtivo. Uma dessas ações é a formação 
do Conselho de Propriedade Intelectual, que avaliará os requisitos de 
patenteabilidade dos pedidos. Outro exemplo de ação é o trabalho conjunto 
com a Coordenação de Pesquisa e o Sistema de Bibliotecas da UFPR a fim 
de criar oficinas para acesso às ferramentas de pesquisa aos bancos de 
informação tecnológica, visando alinhar os temas de pesquisa aplicada às 
demandas de mercado. 
Para além dos esforços institucionais por meio da atuação da administração 
central da UFPR, o sucesso obtido ao longo das décadas resulta em grande 
medida da ação de pesquisadores e pós-graduandos comprometidos com a 
produção do conhecimento de forma séria, contínua e responsável. A 
instituição abriga grande quantidade de pesquisadores envolvidos diretamente 
com a pesquisa, como líderes de grupos, de laboratórios de pesquisa ou de 
núcleos de estudos em franca produção do conhecimento e da inovação. 
Um dos principais destaques da UFPR no plano internacional das últimas três 
décadas está no campo da saúde humana, sendo o transplante de medula 
óssea realizado por equipe de pesquisadores do Hospital de Clínicas da 
UFPR, uma das mais importantes referencias mundiais no assunto. Ainda no 
campo da saúde humana se destaca o grupo de pesquisa em alergias 
respiratórias, em parceria com universidades norte-americanas e da Itália.  
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Também tem sido muito relevante a contribuição internacional do Núcleo de 
Fixação Biológica de Nitrogênio, no entendimento da regulação da fixação 
biológica de nitrogênio em Azospirillum brasilense e Herbaspirillum 
seropedicae, na caracterização da interação destas bactérias com gramíneas 
de importância agrícola como milho, trigo e arroz, e no desenvolvimento de 
estirpes melhoradas de A. brasilense promotoras de crescimento vegetal. 
Várias estirpes aprovadas para uso na Agricultura pelo MAPA estão sendo 
utilizadas em cerca de 4 milhões de hectares de milho e trigo, com real 
benefício econômico para o agricultor. Estas estirpes têm sido objeto de 
interesse por empresas internacionais de inoculante, visando sua distribuição 
mundial.  O reconhecimento internacional deste grupo de pesquisadores se 
reflete, também, nas colaborações estabelecidas desde 1978 com 
pesquisadores da Inglaterra, e posteriormente dos Estados Unidos, Alemanha, 
França, Escócia, Argentina e Uruguai, com grande número de publicações em 
periódicos de alto fator de impacto. 
Outras produções também se destacam no campo da química, onde se 
destaca o projeto “Integrated Process and Process Design for Sustainable 
Biorefineries”, financiado pela Comunidade Europeia e composto pela UFPR, 
University of Southern Denmark, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 
University Campus Rio Patras, Consiglio Nazionale delle Ricerche, University 
of Chemical Technology and Metallurgy, University of Salamanca, University 
College London, Bulgarian Academy of Science, Santzouk Samir & Co., 
Instituto Tecnologico de Aguascalientes. Na área da Bioquímica, destacam-se 
parcerias com o John Innes Center, University of Bielefeld, Center for 
Biotechnology – CeBiTec, University of Missouri, Helmholtz Zentrum, German 
Research Center for Environmental Health (GmbH)/Department Microbe-Plant 
Interactions, The James Hutton Institute, Warsaw University of Life Sciences, 
Imperial College of London, Institut National de la Recherche Agronomique, 
USDA-ARS Sugarcane Field Station, Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Facultad de Ciencias Agrarias, University of Geneva, Paul Scherrer Institut - 
Life Sciences, Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable".  
A UFPR conta com inúmeros Grupos de Pesquisa que interagem 
internacionalmente nas mais variadas áreas do conhecimento, comprovando 
o reconhecimento dos seus pesquisadores, sobressaindo-se a Saúde Humana 
e Animal, Engenharia de Materiais e Energias, Biologia Celular, Nanociências, 
Humanidades e Meio ambiente. Outro aspecto que revela o impacto 
internacional da produção do conhecimento da UFPR é a participação 
institucional de pesquisadores em projetos financiados internacionalmente, 
como o PARCUR, em parceria com o Swedish Meteorological and Hydric 
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Institut da Suécia, e o Controle da Transmissão da Dengue com a Columbia 
University. 
Possuindo 70% do corpo docente portador do título de doutor, boa parte com 
a realização de estágios de pós-doutorado no exterior, a UFPR imprime alta 
qualidade nas atividades de ensino, pesquisa e Pós-Graduação por ela 
realizadas. A qualificação do corpo docente é outro indicador que coloca a 
instituição numa boa posição dentre as instituições congêneres no Brasil e 
mesmo no exterior, posto que a associação entre a titulação e a alta qualidade 
da produção científica e intelectual se dá de maneira direta, uma sendo 
condição da outra. 

 
 
A institucionalização da internacionalização da UFPR  
 
Ao longo de sua história a UFPR desenvolveu inúmeras e bem-sucedidas 
interações com pesquisadores e instituições acadêmicas internacionais. A fim 
de formalizar e institucionalizar estas interações internacionais, em 2009 foi 
criada a ARI – Assessoria de Relações internacionais da UFPR. 
Posteriormente, visando aperfeiçoar e dar ainda maior sistematicidade e 
organização às ações de internacionalização da UFPR, em dezembro de 2016 
foi criada a Agência UFPR Internacional (AUI), que conta agora com seu diretor 
e três Coordenações: Cooperação Acadêmica, Mobilidade e Políticas 
Linguísticas, além de oito técnicos experientes na gestão de relações 
internacionais e proficientes em línguas estrangeiras (inglês, francês e 
espanhol).  
Com as ações da Coordenação de Cooperação Acadêmica organizaram-se a 
prospecção e institucionalização de acordos e Memorandos de Entendimento 
(MoU), que são agora analisados quanto à sua validade jurídica por técnicos 
da Agência, tendo como parâmetro o Parecer de Referência exarado pela 
Procuradoria Federal. Isto reduziu sobremaneira o tempo de assinatura dos 
documentos pela Reitoria, dando maior agilidade ao processo de 
institucionalização de parcerias, superando-se assim a anterior informalidade. 
Atualmente, a UFPR dispõe de 250 acordos de cooperação acadêmica 
vigentes e ativos, destacando-se as parcerias com universidades francesas, 
alemãs e espanholas.  
Desde a fundação da Agência UFPR Internacional deu-se início a uma série 
de programas de cooperação internacional em áreas estratégicas com 
importantes universidades e centros de pesquisa internacionais. Assim, o 
programa de cooperação com o National Renewable Energy Laboratory 
(NREL) dos Estados Unidos tem foco em ações visando conquistar a 
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sustentabilidade urbana nas áreas de energias renováveis não convencionais 
e mudanças climáticas globais. A UFPR é a única universidade brasileira a 
participar de um consórcio envolvendo o NREL e a Universidade de Berlim, 
visando o treinamento de servidores das prefeituras das regiões 
metropolitanas de Curitiba e do Oeste de São Paulo, tendo em vista formular 
estratégias para atingir os objetivos do acordo de Paris. A UFPR também 
participa de um programa de cooperação com a Universidade de Twente, 
Holanda, voltado para políticas de urbanismo e mobilidade urbana, do qual 
fazem parte estudantes de Pós-Graduação das duas instituições. Seu objetivo 
é a colaboração acadêmica entre grupos de pesquisa das duas universidades, 
visando a implementação de projetos de mobilidade urbana e urbanização 
junto à Prefeitura Municipal de Curitiba. Finalmente, a UFPR participa do 
programa Applied Network on Automative Research and Education (AWARE), 
que também envolve a Universidade Técnica de Ingolstadt, a cidade de 
Ingolstadt e a fábrica automotiva AUDI. Nesse programa de cooperação 
estudantes dos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Engenharia 
Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia da 
Computação da UFPR fazem estágios supervisionados na AUDI (Ingolstadt) e 
desenvolvem projetos acadêmicos na Universidade de Ingolstadt, ao passo 
que estudantes da Universidade de Ingolstadt vêm à UFPR para fazer o 
mestrado em suas áreas de interesse. 
Com relação à Mobilidade, a Agência Internacional dispõe de um Coordenador 
e de quatro técnicos que cuidam da construção de editais, divulgação pública 
de resultados, contatos com instituições estrangeiras e suporte institucional 
para a saída de docentes e discentes da UFPR e para a chegada de discentes 
e docentes estrangeiros. A AUI atua no acolhimento de estrangeiros com um 
protocolo de informações em diversos idiomas, disponibilizando informações 
sistematizadas para a regularização da situação legal no país e demais ações 
relativas à garantia de sua permanência institucional na universidade. As 
ações de mobilidade ‘out’ priorizam os doutorados-sanduíche, as cotutelas, as 
visitas técnicas, os cursos de curta duração e os pós-doutorados, bem como 
intercâmbios e duplas-titulações de discentes de graduação. As ações de 
mobilidade ‘in’ privilegiam as modalidades do Professor Visitante (Resolução 
29/17 UFPR), os intercâmbios discentes, as bolsas de Pós-doutorado 
internacional, além de visitas técnicas e missões de curta duração na 
universidade. 
A Coordenação de Políticas Linguísticas é a instância responsável por 
planejar, prospectar e fomentar a construção de propostas, projetos e 
programas envolvendo o ensino de línguas estrangeiras e demais ações 
linguísticas. Suas ações visam facilitar e aprimorar a qualidade do intercâmbio 
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acadêmico entre pesquisadores, professores, alunos e corpo técnico 
administrativo da comunidade acadêmica, promovendo o rompimento de 
barreiras linguísticas. Dentre suas ações já em curso cabe mencionar: a) apoio 
à escrita científica em inglês visando a promoção das publicações 
internacionais; b) capacitação do corpo docente em English as a Medium of 
Instruction (EMI), para aumentar a oferta de disciplinas ministradas em língua 
inglesa. As ações de EMI devem ser integradas às ações dos ETAs (English 
Teaching Assistants, bolsistas norte-americanos da Fullbright) no preparo de 
material didático em inglês. Estas iniciativas são desenvolvidas em parceria 
com o Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica (CAPA) e, a partir das 
ações desta Coordenação, tornar-se-ão mais amplas e integradas. Em 2018 
foi iniciado um curso de EMI de 100 horas, desenvolvido com a participação 
de docentes especialistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e que 
poderá ser computado para fins de progressão da carreira de docente.  
A aprovação nos conselhos superiores do Pano Institucional de 
Internacionalização da UFPR e do Plano de Desenvolvimento Institucional da 
UFPR explicita o compromisso da universidade com o projeto orgânico e 
planejado de sua internacionalização. Ações importantes vêm sendo 
realizadas no sentido de promover o processo de internacionalização da 
UFPR, simplificando, desburocratizando e conferindo maior agilidade à 
implementação de programas essenciais para aquele fim. A ideia-chave é 
conceder tanta autonomia quanto possível aos Colegiados de Graduação e de 
Pós-Graduação. 
 
 
O PRINT-UFPR: constituição das Áreas Temáticas Estratégicas  
 
O Plano Institucional de Internacionalização da Universidade Federal do 
Paraná, aprovado pelo CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 
da UFPR em 2018, apresenta sintonia com o Plano de Desenvolvimento 
Institucional da Universidade, aprovado em 2017, e com as metas 
estabelecidas no Programa Nacional de Pós-Graduação 2011-2020. A Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em conjunto com a Pró-Reitoria de 
Graduação e Educação Profissional, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a 
Agência UFPR Internacional são as unidades institucionais responsáveis pela 
proposição de atividades, projetos e programas estratégicos da Universidade, 
bem como pela execução e acompanhamento das ações planejadas de 
internacionalização. 
Tomando o PDI-UFPR 2017 e a produção científico-tecnológica-cultural dos 
Programas de Pós-graduação de excelência da instituição (PPGs com 
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conceitos de 5 a 7) como base, o Comitê Gestor do PRINT-UFPR definiu cinco 
áreas temáticas de maior realce na UFPR. São elas: 1) Biodiversidade e Meio-
Ambiente; 2) Materiais Avançados; 3) Energias Renováveis e Novas Formas 
de Energias; 4) Biociências e Saúde; 5) Democracia, Cultura e 
Desenvolvimento. Segue abaixo uma descrição sintética dos propósitos de 
formação dessas áreas estratégicas. 
O Brasil é um dos países megadiversos do planeta, com dois de seus biomas 
incluídos entre os 10 hotspots de maior relevância para a conservação 
mundial: a Floresta Atlântica e o Cerrado. Estas extensões florestais têm papel 
importante na mitigação de problemas climáticos, como emissões de gases de 
efeito estufa e o aquecimento global. Ademais, o grande número de espécies 
vegetais e microrganismos da biodiversidade brasileira constitui reserva 
potencial para a descoberta de novas moléculas com propriedades 
farmacológicas e biotecnológicas. Apesar do destaque do país, o Brasil ainda 
é carente em recursos humanos especificamente formados para o 
conhecimento desta biodiversidade e seus usos. Assim, a proposta da área 
temática 1 se justifica pela relevância nacional e global do tema, e pela 
necessidade de organizar e fazer avançar, de forma integrada, a pesquisa no 
país sobre as diversas dimensões da biodiversidade a partir da formação de 
redes internacionalizadas.  
A área de pesquisa em Materiais (Área Temática 2) é das mais antigas e 
consolidadas na UFPR, contando com pesquisadores de diferentes Programas 
de Pós-Graduação que colaboram nos vários aspectos relacionados a essa 
área multi- e transdisciplinar. Em 2013, pesquisadores com forte atuação em 
Nanociência e Nanotecnologia (N&N) fundaram o “Laboratório Central de 
Nanotecnologia da UFPR (LCNano)”, projeto agregou a comunidade envolvida 
com N&N em torno da gestão, operação e utilização compartilhada da 
infraestrutura. Em 2014, o LCNano passou a integrar o SISNANO – Sistema 
Nacional de N&N do Governo Federal. Os materiais que são objeto de estudo 
desse projeto nanoestruturas de carbono - nanotubos, grafeno, óxido de 
grafeno, nano-grafite, fulerenos; nanopartículas e filmes metálicos; óxidos e 
nitretos de metais de transição; semicondutores; polímeros convencionais e 
condutores; materiais lamelares e bidimensionais; (nano)compósitos 
poliméricos; (nano)compósitos cerâmicos; magnetos moleculares, ligas 
metálicas) correspondem a materiais novos e avançados, com grande 
potencial de aplicação tecnológica e com grandes desafios científicos. O 
trabalho relacionado a aspectos fundamentais trará forte impacto científico, a 
partir da troca de expertises entre as equipes da UFPR e das universidades 
estrangeiras, fomentando publicações científicas mais robustas. O caráter 
aplicado e de impacto tecnológico é evidente na geração de dispositivos e 
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produtos multifuncionais, com alto potencial de geração de patentes e 
transferência para o setor produtivo, com impacto direto na economia do país.   
Os dilemas quanto à oferta de energia (Área Temática 3) transcendem 
fronteiras e, por isso, requerem abordagens transversais e multidisciplinares. 
O fornecimento energético vem majoritariamente de combustíveis fósseis e 
usinas nucleares (não-renováveis), além de fontes renováveis como 
hidroelétricas, biomassa e outras formas de menor impacto ambiental, como 
solar, eólica, geotérmica e das marés. Surgem assim grandes desafios, como 
desenvolver novas formas de geração de energia limpa, aumentar a sua 
capacidade de geração e promover o seu consumo de forma sustentável e 
ambientalmente correta. Biocombustíveis oriundos de fontes renováveis 
também representam excelente alternativa aos derivados de petróleo, devido 
à necessidade de se mitigar a poluição atmosférica oriunda da queima de 
combustíveis fósseis. Na UFPR, há décadas vários grupos de pesquisa têm 
produzido resultados de excelência em diferentes frentes de trabalho, como na 
energia fotovoltaica, na produção de combustíveis líquidos (biodiesel, etanol, 
HDO e hidrocarbonetos) e gasosos (biogás e hidrogênio) e na integração e 
intensificação de processos. O projeto busca desenvolver tecnologias para 
captação e transformação direta da energia solar em energia elétrica e o 
desenvolvimento de ações integradas para a otimização e intensificação de 
diferentes processos químicos ou sistemas de produção de (bio)combustíveis 
avançados e de outros insumos de base biotecnológica.  
Investir em pesquisa em saúde (Área 4) é relevante não apenas por esta ser 
um serviço universal e indispensável, mas também para garantir avanços na 
melhoria da qualidade de vida da população. Investimentos em pesquisa visam 
não apenas reduzir o sofrimento e os custos associados com doenças, mas 
também promover a saúde e o incremento na expectativa de vida, 
especialmente em países em desenvolvimento e emergentes. Em países com 
uma população expressiva, dimensões continentais e gastos importantes em 
saúde, é fundamental melhorar o tratamento e controle de doenças crônicas 
não transmissíveis. Novas formas de prevenção, diagnóstico e tratamento são 
necessárias frente à complexidade e diversidade dos fenômenos que 
envolvem avanços derivados da ciência básica e aplicada. A UFPR possui 
pesquisadores e programas de pós-graduação altamente qualificados, com 
estudos de alto nível, os quais contribuem para o avanço da saúde e das 
biociências afins. O fortalecimento de parcerias e de novas relações com 
centros de pesquisas internacionais deve prover inovações e avanços na 
prevenção, tratamento e controle de doenças crônicas degenerativas e na 
promoção da saúde. 
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A área temática 5. Democracia, Cultura e Desenvolvimento congrega 
pesquisadores das Ciências Humanas, Exatas, Sociais Aplicadas, 
Tecnológicas, Jurídicas, Artes e Educação, convergentes em torno a temáticas 
de alta relevância social como a democracia, em suas múltiplas formas de 
organização e manifestação; os direitos humanos, a inclusão e a diversidade, 
com ênfase em políticas públicas e nos processos de formação de professores; 
a produção e a circulação de saberes, incluindo o estudo de diferentes 
linguagens, culturas e tecnologias. A partir de interações prévias entre 
pesquisadores de excelência, definiram-se projetos que analisam relações de 
poder e assimetrias sociais à luz da pauta dos direitos humanos, abordando 
domínios como o direito, política, cultura, economia e história; o ciclo das 
políticas públicas de caráter social, considerando aspectos inerentes à 
proposição, implementação e avaliação das iniciativas estatais; os problemas 
relativos ao desenvolvimento econômico e social, 
visando compreender fenômenos ligados às temáticas do espaço, da 
sociedade e do desenvolvimento; a produção e circulação de saberes, na 
perspectiva da análise histórica da constituição de diferentes tradições 
culturais e das transformações dos modelos estéticos, políticos, formativos e 
epistemológicos; os processos de formação da esfera pública digital, tendo em 
vista formas mais eficazes de comunicação e partilha, organização e análise 
de documentos históricos, culturais e artísticos, dados, informações e 
resultados de pesquisa.  
 
 
Ações de internacionalização da UFPR 
 
O Plano Institucional de Internacionalização da UFPR e o projeto PRINT-UFPR 
constituíram importantes oportunidades para sistematizar e tornar mais 
orgânicas as ações voltadas ao incremento da internacionalização da 
instituição. 
Quanto à dimensão da Pesquisa e do Ensino de Graduação e Pós-Graduação, 
as ações devem garantir condições para receber docentes e discentes 
oriundos de diferentes culturas e realidades institucionais, assim como também 
preparar os discentes e docentes da UFPR para experiências acadêmicas 
proveitosas no estrangeiro. Para tanto, objetiva-se ampliar a oferta de 
disciplinas e eventos acadêmicos em língua estrangeira, voltados tanto para a 
graduação quanto para a pós-graduação; ampliar a proficiência da 
comunidade acadêmica em línguas estrangeiras, considerando discentes, 
docentes e técnico-administrativos; promover a difusão da cultura acadêmica 
multilíngue, favorecendo a prática da diversidade linguística tanto nas 
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atividades formativas (aulas, PET, PIBIC etc) quanto na documentação oficial 
dos cursos (currículos, certificações, sites etc.); intensificar e garantir, de forma 
segura e qualificada, o intercâmbio de docentes e discentes de modo a 
promover a vivência internacionalizada tanto na UFPR quanto fora dela; 
fomentar adequações nos currículos de cursos de Graduação e de Pós-
Graduação da UFPR, a fim de flexibilizá-los e compatibilizá-los (inclusive, 
linguisticamente) aos padrões internacionais; explorar as possibilidades das 
novas tecnologias educacionais para fomentar a mobilidade virtual no âmbito 
internacional, oferecendo disciplinas ministradas na UFPR para o público 
internacional e reconhecendo disciplinas ofertadas em universidades de outros 
países cursadas pelos nossos estudantes. 
Quanto às dimensões da Pesquisa e da Inovação, as ações devem propiciar 
interações acadêmico-científicas bi e multilaterais, aumentando o impacto da 
produção científica e, deste modo, projetando a UFPR na esfera internacional. 
As ações propostas para esse fim visam ampliar a capacidade de captar 
recursos em editais internacionais, de maneira a fortalecer a interação entre a 
UFPR e outras instituições internacionais; facilitar a interação e a interlocução 
com centros internacionais produtores de conhecimento, garantindo a 
transferência de saberes para a instituição; incrementar a atração de 
pesquisadores com reconhecida excelência acadêmica, afiliados em 
instituições de pesquisa estrangeiras; sistematizar um banco de informações 
relevantes para auxiliar a formulação de projetos de fomento internacional; 
agilizar e dar visibilidade à institucionalização das atividades de colaboração 
acadêmica internacional;  apoiar a elaboração de projetos de pesquisa, artigos 
científicos, livros ou coletâneas em língua estrangeira, buscando atrair 
recursos de agências internacionais de fomento e aumentar a visibilidade 
internacional da produção científica e acadêmica da UFPR. 
Com relação ao suporte institucional, as ações devem garantir a segurança 
jurídico-legal bem como permitir o acolhimento e condições satisfatórias de 
permanência de docentes e discentes estrangeiros na UFPR. As ações 
prioritárias a esse são: recepcionar e prestar auxílio à hospedagem e estadia 
de docentes e discentes estrangeiros que chegam à UFPR, facilitando sua 
adaptação e favorecendo o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas;  
prestar suporte institucional para docentes e discentes da UFPR que saiam 
para missões em instituições estrangeiras; difundir informações em idioma 
estrangeiro para facilitar a regularização da situação legal e institucional de 
discentes e docentes oriundos de outros países; promover a integração de 
discentes estrangeiros no seio da comunidade universitária, englobando desde 
seus aspectos burocráticos até aspectos sociais e culturais. 
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Quanto ao aspecto da Visibilidade e Difusão do Conhecimento, trata-se de 
fazer da UFPR uma instituição capaz de atrair pesquisadores e docentes 
estrangeiros, de maneira a incrementar as atividades-fim do ensino, da 
pesquisa e da extensão. As ações para esse propósito são: garantir a difusão 
de informações gerais sobre a UFPR por meio de portal eletrônico acessível 
em inglês, dando destaque às parcerias estratégicas mais importantes e suas 
respectivas ações no campo do ensino, pesquisa e extensão; ampliar a difusão 
dos Programas de Mobilidade Acadêmica vigentes na UFPR e demais 
oportunidades de estudo e pesquisa no exterior, por meio do ‘site’ da Agência 
UFPR Internacional; divulgar em inglês os Programas Estratégicos de 
Internacionalização da UFPR por meio do “site” da Agência UFPR 
Internacional, bem como tornar mais acessível o acesso a informações gerais 
sobre acordos de cooperação vigentes e sobre as condições para a proposição 
de novas parcerias; apoiar a elaboração de projetos de pesquisa, artigos 
científicos, livros ou coletâneas em língua estrangeira, buscando atrair 
recursos de agências internacionais de fomento, para aumentar a visibilidade 
internacional de nossa produção científica e acadêmica. O conjunto destas 
ações constitui forte estímulo à formação de profissionais com perfis de ponta 
e inovação. 

 
 
Abordagens e iniciativas inovadoras adotadas pela UFPR 
 
A UFPR tem ofertado disciplinas denominadas transversais, que se 
caracterizam por ser de interesse comum a vários programas. Essas 
disciplinas apresentam uma característica diferenciada por permitir que uma 
parcela dos alunos possa acompanhar as aulas de forma remota (em tempo 
real), ou seja, a fração do corpo discente que optar pela modalidade remota 
pode fazê-lo de casa ou de outras cidades. Tais iniciativas são relevantes visto 
que a UFPR possui sedes na cidade de Curitiba, no interior e litoral do Estado. 
Além deste caráter inédito, houve a oferta da disciplina de “Escrita Acadêmica 
em Língua Inglesa”, que visou instrumentalizar as ações de 
internacionalização das publicações da UFPR. Nesta disciplina foram 
atendidos 250 alunos no regime presencial e 250 alunos no regime remoto. 
Em 2018, outras disciplinas estão sendo ministradas (Estatística Aplicada, 
Métodos de Pesquisa, Filosofia da Ciência). Além de atender as demandas 
internas de formação, esta plataforma também será utilizada para que várias 
disciplinas possam ser ministradas entre a UFPR e suas parceiras 
internacionais. Pretende-se avançar na questão do Ensino e implementar 
estratégias de “Collaborative Online International Learning” (COIL), visando 
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maximizar as contribuições derivadas das parcerias internacionais existentes 
e futuras. 
Além das inovações voltadas ao Ensino, a UFPR reformulou suas Resoluções 
a fim de expandir as fronteiras internacionais do corpo docente, de forma a 
permitir o financiamento para a vinda de Professores Visitantes do exterior, de 
elevado reconhecimento nas suas áreas de atuação. Atualmente a UFPR 
possui recursos próprios para atrair cerca de 80 professores visitantes ao ano 
(mais de 300 ao longo dos 4 anos de vigência do PRINT), os quais podem 
participar das atividades por períodos curtos (30 dias) ou até por 12 meses.  
A atração de pesquisadores consagrados em períodos relativamente curtos é 
relevante, porém, a atração de jovens talentos do exterior por períodos mais 
prolongados também é uma das ações importantes para incrementar a 
excelência da pesquisa e da Pós-Graduação na UFPR. Desta forma, a UFPR 
estará investindo seus esforços para priorizar o Programa Internacional de 
Pós-Doutoramento (PIPD), que é voltado à atração de jovens talentos 
estrangeiros, com formação acadêmica em centros de reconhecida reputação. 
Assim, esses jovens talentos estrangeiros contribuirão (a) no desenvolvimento 
das atividades de pesquisa da UFPR, (b) na oferta de disciplinas em outros 
idiomas, (c) no auxílio a discentes e docentes para a preparação de artigos a 
serem publicados no exterior (d) no aprofundamento de ações de 
reciprocidade nos intercâmbios com os parceiros internacionais.  O PIPD deve 
atrair pesquisadores que permaneçam no país por períodos maiores do que 
os docentes que detém reconhecido prestígio internacional e também visa 
gerar experiências que permitam sua absorção aos quadros permanentes da 
instituição. 
Enquanto a atração de docentes representa uma política inovadora bem 
estruturada, também é necessário despertar o interesse de discentes 
estrangeiros pela instituição. Para isso, além de incrementar um conjunto de 
disciplinas em inglês, a UFPR alocará aproximadamente 50 bolsas/ano de 
Doutorado para a vinda e permanência de estudantes estrangeiros na 
modalidade de bolsa de doutorado sanduíche reverso. Tal inovação é 
relevante para aumentar as possibilidades de atrair discentes de instituições 
estrangeiras, com as quais se possam estabelecer relações preferencialmente 
baseadas em reciprocidade. As ações recíprocas também permitem expandir 
as possibilidades de aumento de vagas para alunos brasileiros acolhidos em 
instituições parceiras no exterior. 

O Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica – CAPA, vinculado ao Setor 
de Ciências Humanas e Letras da UFPR, é o primeiro writing center do Brasil 
e reafirma as ações inovadoras da UFPR. O CAPA UFPR se inspirou em 
alguns dos melhores writing centers dos Estados Unidos, como os 
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da University of Maryland, da University of Columbia, da University of Notre 
Dame, da University of Adelaide (Austrália) e da University of Plymouth (Reino 
Unido). A equipe do CAPA também dá apoio à publicação em periódicos de 
circulação internacional, por meio de uma política interna de revisão de idioma 
para publicação no exterior. 
Desde 2017 foi lançada uma iniciativa institucional que visa divulgar e apoiar a 
elaboração de propostas de pesquisa a serem submetidas a editais 
internacionais (ex. National Geographic, Unesco, etc). A primeira iniciativa foi 
um workshop realizado em parceria com o British Council, o Researcher 
Connect Grant Writing, organizado pela Coordenação de Pesquisa da PRPPG-
UFPR, abordando desde a elaboração até a submissão de propostas.  
Recentes mudanças nas Resoluções da UFPR melhoram as ações de 
internacionalização, seja pela facilitação de processos, ou pela modificação de 
culturas que permitem melhor diálogo com parceiros do exterior. As novas 
resoluções da UFPR permitem que os discentes escrevam e defendam suas 
teses e dissertações em outro idioma. Além disso, as normas que 
regulamentam as cotutelas foram simplificadas de forma a simplificar esses 
processos. 
 
 
Contrapartida institucional e dos parceiros estrangeiros 
 
A inclusão de temas internacionais nas aulas de Graduação e Pós-Graduação 
será intensificada em decorrência do projeto PRINT-UFPR. Na área temática 
1 – Biodiversidade e Meio Ambiente estão previstos cursos versando sobre 
mudanças climáticas globais, qualidade do ar, proteção e conservação da 
natureza, recursos hídricos e gestão de bacias hidrográficas, riscos e 
vulnerabilidades associados aos desastres naturais, gestão da biodiversidade 
e do patrimônio natural, proteção e conservação de solos. Na área temática 2, 
Energias renováveis e novas fontes de Energia, preveem-se disciplinas sobre 
processos de conversão de energia fotovoltaica, planejamento da qualidade 
ambiental urbana e sistemas inteligentes de distribuição de energias. Com 
relação à área 3, de Materiais, criar-se-ão disciplinas sobre novas formas de 
síntese e processamento de materiais avançados e técnicas avançadas de 
caracterização de materiais e nanoestruturas de carbono. Na área temática 4, 
Biomedicina e Saúde, pretende-se implementar, com conhecimentos 
inovadores e de ponta, disciplinas sobre tratamento e prevenção das principais 
doenças crônico-degenerativas (Câncer, Diabetes, Obesidade e Doenças 
Cardíacas) e doenças transmissíveis negligenciadas (Dengue, Zika vírus, 
Chicungunha, Malária, Febre Amarela, entre outras), as quais impactam sobre 
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o sistema público de saúde e sobre a qualidade de vida da população, 
constituindo preocupação internacional por causa de sua transmissibilidade 
em um mundo globalizado. Na área temática 5 - Democracia, Cultura e 
Desenvolvimento, preveem-se disciplinas de reconhecida importância social 
internacional, tais como: sobre migrações e direitos humanos, políticas 
públicas de caráter social (affirmative action) e relativas à diversidade e 
multiculturalismo, além de novas formas de produção e circulação de dados na 
esfera digital (Digital Humanities). 
Tal como estabelecido no Plano Institucional de Internacionalização da UFPR, 
a instituição tornará seus ‘sites’ internacionais. O CAPA, Centro de Apoio à 
Publicação Acadêmica, assegura o suporte institucional para a 
internacionalização das principais informações dos ‘sites’ da UFPR. A UFPR 
dispõe de folders em inglês com informações atualizadas a respeito dos cursos 
de Graduação e Pós-Graduação, destacando suas áreas de excelência e seus 
principais projetos de pesquisa. 
O treinamento de servidores técnico-administrativos da Universidade deve 
abranger sua qualificação em outros idiomas, sobretudo o inglês. Neste 
sentido, a instituição intensificará investimentos com ênfase inicial nos 
servidores vinculados às secretarias de Pós-Graduação e em Laboratórios de 
Pesquisa. A perspectiva é a de que ao final do período de vigência do PRINT 
os servidores tenham bom domínio de idioma estrangeiro. Para essa tarefa, a 
UFPR possui um programa de qualificação de servidores que conta com 
recursos próprios. O Centro de Línguas da UFPR possui ampla experiência no 
ensino de idiomas e também está envolvido na missão de capacitar os quadros 
funcionais para uma completa e adequada internacionalização.  
Naquelas instituições que demandam custos (‘tuitions’ e ‘fees’), serão 
solicitadas a sua redução ou isenção, especialmente no caso de doutorandos 
com bolsas modalidade sanduíche, a partir de negociações diretas com a 
instituição parceira no exterior. Também se pretende estabelecer negociações 
com instituições parceiras visando permitir que discentes brasileiros possam 
desempenhar atividades acadêmicas variadas, contribuindo assim para 
enriquecer o currículo dos mesmos, ao mesmo tempo em que se reforça a 
interação recíproca entre os parceiros. Prevê-se ainda discutir com os 
parceiros estrangeiros a organização de Laboratórios de Pesquisa comuns 
com a UFPR, congregando pesquisadores de excelência em torno a áreas 
comuns de investigação, o que implica dividir custos entre as duas instituições 
e aumentar as chances de obter financiamento externo aos recursos previstos 
no Print-UFPR. Acolhida nas instituições estrangeiras de pesquisadores 
brasileiros para desenvolvimento de atividades pesquisa e docência, visando 
a reciprocidade da produção do conhecimento. Devem ser considerados os 
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investimentos na produção e divulgação internacional do conhecimento no 
âmbito dos projetos de cooperação. Auxílio financeiro e logístico para a 
realização de eventos no exterior, relativos às pesquisas produzidas no âmbito 
dos projetos de cooperação científica. Busca de recursos financeiros para a 
melhoria das bases materiais e tecnológicas para o desenvolvimento 
satisfatório das pesquisas com os parceiros estrangeiros. Finalmente, conta-
se como contrapartida das instituições parceiras a disponibilização de moradia 
universitária e/ou de ajuda de custo para instalação e deslocamentos de 
discentes e docentes da UFPR no exterior. 
 
 
Síntese Conclusiva 
 
A UFPR atesta sua excelência na Pesquisa e na Pós-Graduação por meio dos 
Programas com conceitos 7, 6 e 5 (um total de 39), os quais apresentam 
expressiva internacionalização da produção do conhecimento. A centenária 
história da instituição registra sua presença dentre as 10 maiores 
universidades do país e dentre as 7 melhor posicionadas no campo da 
excelência da Pós-Graduação, com destaques no campo da Química, 
Bioquímica, Engenharia de Bioprocessos, Direito, Educação, Educação Física, 
Ecologia e Conservação, Física, Desenvolvimento Econômico, Geografia e 
Letras. 
Visando avançar na organização institucional da produção do conhecimento 
no âmbito da internacionalização, especialmente no que concerne à Pós-
Graduação e à Pesquisa, a UFPR tem por base o Plano Institucional de 
Internacionalização que, de forma direta, espelha as perspectivas do PDI – 
Plano de Desenvolvimento Institucional. Estes documentos alicerçam as 
políticas da interação e do intercâmbio da UFPR com Grupos de Pesquisa e 
instituições no exterior, especialmente aquelas com reconhecida experiência e 
excelência acadêmica e empresarial, pontuando estratégias e metas a serem 
alcançadas para o desenvolvimento da instituição para os próximos 4 anos. 
O Programa CAPES-PRINT veio a consolidar as perspectivas da 
internacionalização já em curso na UFPR ao propor a intensificação da 
institucionalização de um conjunto de práticas, ações e projetos vinculados à 
produção do conhecimento de forma interativa e recíproca com os parceiros 
no exterior. Assim é que a UFPR abraça a oportunidade consubstanciada no 
Edital 41/2017 da CAPES, levando em consideração a internacionalização já 
em curso na UFPR, bem como o enorme potencial para o avanço futuro da 
ciência e cultura na instituição. Deste modo, a UFPR submete à avaliação da 
CAPES no Edital PRINT uma proposta densa e abrangente, que envolve 16 
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subprojetos temáticos de alta qualidade, na certeza de aprofundar a produção 
científica-intelectual-cultural em rede com importantes centros de excelência 
na produção de conhecimento, ciência e tecnologia no mundo. 
Impactos positivos de alta monta são estimados no processo de 
implementação do PRINT-UFPR nos próximos quatro anos, abrindo 
importantes perspectivas de continuidade para o futuro. Dentre os impactos de 
maior relevância sobressaem-se: a) ampliação e aprofundamento das 
parcerias internacionais com instituições de ponta na produção científico-
tecnológica; b) intensificação da inovação científico-tecnológica por meio da 
produção em ciência básica e aplicada, em consonância com a nova 
regulamentação brasileira; c) o estreitamento e/ou estabelecimento da 
cooperação acadêmica e empresarial com instituições, grupos de pesquisa e 
pesquisadores de referência internacional; d) a consolidação da 
institucionalização da internacionalização da UFPR, base para um 
desenvolvimento futuro com solidez, segurança e perenidade; e, e) 
reconhecimento, ampliação, fortalecimento e visibilidade da ciência brasileira 
no âmbito da ciência mundial, especialmente daquela produzida na UFPR. 
 
 
 

	


